
 

УКРАЇНА 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ № 14 
 

ІІ пленарного засідання ХІ сесії  міської  ради 
VIІ скликання 

 
 
27 грудня 2018 року                                                                    м. Заставна  

 
 

 
Число депутатів: 26 обраних до міської  ради. 

 
Присутні:  21 депутатів міської  ради. 

 
Відсутні: 5 депутатів  міської  ради. 

 
Запрошені: працівники  відділів міської ради. 

 
Президія: Радиш В.Й. – міський голова. 
                  Леванін Р.В. – секретар міської ради. 

                   
Головує: Радиш В.Й. – міський голова. 

 
Радиш В.Й. – міський голова, повідомив про те, що згідно Регламенту 

Заставнівської міської ради VII скликання перед початком пленарного засідання 
надається до 2 хвилин для оголошень та повідомлень.  

 
ІІ пленарне засідання ХІ сесії міської ради VІІ скликання оголошується 

відкритим.  
 

Секретар та лічильна комісія зайняли свої робочі місця та приступили до 
роботи. 

 
Слухали: Радиша В.Й. – міського голову,  який запропонував  прийняти порядок 
денний ІІ пленарного засідання ХІ сесії міської ради VIІ скликання за основу. 

Пропозицію прийнято. 
 



Голосували: 
за – 21+1 м.г., проти – 0, утримались –0, не голосували – 0. 

 
Секретар міської ради Леванін Р.В. запропонував внести до порядку денного ІІ 
пленарного засідання ХІ сесії міської ради VIІ скликання наступні питання: 

- Про затвердження Програми правової освіти та надання безоплатної 
правової допомоги населенню Заставнівської ОТГ на  2019-2021 роки.  

- Про структуру та штатну чисельність апарату Заставнівської міської ради 
об’єднаної територіальної громади та її виконавчих органів.   

- Про створення централізованої бухгалтерії. 
 

Пропозицію прийнято. 
 

Голосували: 
за – 21+1 м.г., проти – 0, утримались –0, не голосували – 0. 

 
Слухали: Радиша В.Й. – міського голову,  який запропонував  прийняти порядок 

денний ІІ пленарного засідання ХІ сесії міської ради VIІ скликання з додатковими 
питаннями в цілому. 
 

Голосували: 
за – 21+1 м.г., проти – 0, утримались –0, не голосували – 0. 

 
Порядок денний  роботи ІІ пленарного засідання  ХІ сесії міської ради VIІ 

скликання  прийнято в цілому з додатковими питаннями. 
 

 
 

 
Порядок денний 

ІІ пленарного засідання ХІ сесії Заставнівської міської ради VІІ скликання 
 

 

1. Про створення комунального позашкільного навчального закладу 
«Заставнівський міський будинок дитячої та юнацької творчості» 

Заставнівської міської ради Чернівецької області та затвердження його 
Статуту. 

Доповідає: Леванін Р.В. – секретар міської ради. 
2. Про оплату праці  міського голови. 

Доповідає: Михайлюк О.Т. – начальник фінансово-економічного відділу  міської 

ради. 

3. Про оплату праці заступника міського голови з  питань діяльності виконавчих 
органів ради.  



Доповідає: Михайлюк О.Т. – начальник фінансово-економічного відділу  міської 

ради. 

4. Про оплату праці  секретаря міської  ради.  

Доповідає: Михайлюк О.Т. – начальник фінансово-економічного відділу  міської 

ради. 

5. Про оплату праці керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської 

ради. 

Доповідає: Михайлюк О.Т. – начальник фінансово-економічного відділу  міської 

ради. 

6. Про оплату праці виконуючого обов’язки  старости с. Вербівці.  

Доповідає: Михайлюк О.Т. – начальник фінансово-економічного відділу  міської 

ради. 

7. Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку 

Заставнівської міської ОТГ на 2019 рік. 

Доповідає: Бурдейний І.М. – радник міського голови.  

8.   Про затвердження Програми «Про організацію харчування  дітей в 

навчальних та дошкільних комунальних  закладах Заставнівської міської 

ради на 2019 рік». 
Доповідає: Леванін Р.В. – секретар міської ради. 
9. Про розроблення детального плану  території по вул. Чорновола в м. 

Заставна. 

Доповідає: Павчак В.Р. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

10. Про вилучення земельних ділянок. 

Доповідає: Павчак В.Р. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

1
. Про внесення змін до рішення міської ради  від 23 жовтня 2018 року № 133/7-

Доповідає: Павчак В.Р. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

12. Про затвердження детального плану забудови  території  будівництва 
індивідуального житлового  

будинку по вул. Дунаєвського в м. Заставна. 

Доповідає: Павчак В.Р. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

13. Про затвердження детального плану забудови  території  будівництва 

господарської споруди (гаражу) 
по вул. Чорновола в м. Заставна. 

Доповідає: Павчак В.Р. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність. 



Доповідає: Павчак В.Р. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки  по вул. Дунаєвського в м. Заставна. 

Доповідає: Павчак В.Р. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

Про надання дозволу на поділ земельної ділянки по вул. Бажанського, 8є.  

Доповідає: Павчак В.Р. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

17. Про надання дозволу на розроблення  проектів землеустрою щодо 

відведення  земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, ведення особистого селянського 
господарства, садівництва та будівництва індивідуальних гаражів. 

Доповідає: Павчак В.Р. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

1
. Про надання земельних ділянок у власність згідно розроблених технічних 

документацій по  встановленню меж земельних ділянок в натурі (на місцевості). 

Доповідає: Павчак В.Р. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на перехресті 
вул. Спортивна та вул.  Кіцманська. 

Доповідає: Павчак В.Р. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

20. Про  створення  комунального закладу “Заставнівська  публічна 

бібліотека” Заставнівської міської  ради об’єднаної територіальної громади 
Заставнівського району Чернівецької області. 

Доповідає: Бурдейний І.М. – радник міського голови.  

21. Про передачу мережі вуличного освітлення с. Вербівці на баланс КПЗМР 
«Благоустрій плюс». 

Доповідає: Михайлюк О.Т. – начальник фінансово-економічного відділу  міської 

ради. 

22. Про затвердження Програми правової освіти та надання безоплатної 
правової допомоги населенню Заставнівської ОТГ на  2019-2021 роки.  

Доповідає: Леванін Р.В. – секретар міської ради. 
23. Про структуру та штатну чисельність апарату Заставнівської міської 
ради об’єднаної територіальної громади та її виконавчих органів.  

Доповідає: Леванін Р.В. – секретар міської ради. 
24. Про створення централізованої бухгалтерії. 

Доповідає: Леванін Р.В. – секретар міської ради. 

 

Розгляд питань порядку денного ІІ пленарного засідання: 



 
1. Про створення комунального позашкільного навчального закладу 

«Заставнівський міський будинок дитячої та юнацької творчості» 
Заставнівської міської ради Чернівецької області та затвердження його 
Статуту. 

Інформує: Леванін Р.В. – секретар міської ради. 
 

Вирішили: 
Рішення прийняти за основу та в цілому (№  210/11-2018 додається). 

 
2. Про оплату праці  міського голови. 

Інформує: Михайлюк О.Т. – начальник фінансово-економічного відділу  міської 

ради. 

Міський голова Радиш В.Й., та депутат міської ради Радиш О.М. – зробили 

заяву про конфлікт інтересів і оголосили, що не прийматимуть участі у 
голосуванні. 

 

Вирішили: 
Рішення прийняти за основу та в цілому (№  211/11-2018 додається). 

 

3. Про оплату праці заступника міського голови з  питань діяльності виконавчих 
органів ради.  

Інформує: Михайлюк О.Т. – начальник фінансово-економічного відділу  міської 

ради. 

 

Вирішили: 
Рішення прийняти за основу та в цілому (№  212/11-2018 додається). 

 

4. Про оплату праці  секретаря міської  ради.  

Інформує: Михайлюк О.Т. – начальник фінансово-економічного відділу  міської 

ради. 

     Секретар міської ради Леванін Р.В., та депутат міської ради Леваніна І.І. – 
зробили заяву про конфлікт інтересів і оголосили, що не прийматимуть участі 

у голосуванні. 
 

Вирішили: 
Рішення прийняти за основу та в цілому (№  213/11-2018 додається). 

 

5. Про оплату праці керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської 
ради. 

Інформує: Михайлюк О.Т. – начальник фінансово-економічного відділу  міської 

ради. 

 



Вирішили: 
Рішення прийняти за основу та в цілому (№  214/11-2018 додається). 

 

6. Про оплату праці виконуючого обов’язки  старости с. Вербівці.  

Інформує: Михайлюк О.Т. – начальник фінансово-економічного відділу  міської 

ради. 

 

Вирішили: 
Рішення прийняти за основу та в цілому (№  215/11-2018 додається). 

 

7. Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку 

Заставнівської міської ОТГ на 2019 рік. 

Інформує: Бурдейний І.М. – радник міського голови.  

 

Вирішили: 
Рішення прийняти за основу та в цілому (№  216/11-2018 додається). 

 

8.   Про затвердження Програми «Про організацію харчування  дітей в 

навчальних та дошкільних комунальних  закладах Заставнівської міської 

ради на 2019 рік». 
Інформує: Леванін Р.В. – секретар міської ради. 

 
Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№  217/11-2018 додається). 
 

9. Про розроблення детального плану  території по вул. Чорновола в м. 
Заставна. 

Інформує: Павчак В.Р. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

 

Вирішили: 
Рішення прийняти за основу та в цілому (№  218/11-2018 додається). 

 

10. Про вилучення земельних ділянок. 

Інформує: Павчак В.Р. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№  219/11-2018 додається). 

 

1

. Про внесення змін до рішення міської ради  від 23 жовтня 2018 року № 133/7-



Інформує: Павчак В.Р. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

 

Вирішили: 
Рішення прийняти за основу та в цілому (№  220/11-2018 додається). 

 

12. Про затвердження детального плану забудови  території  будівництва 
індивідуального житлового будинку по вул. Дунаєвського в м. Заставна. 

Інформує: Павчак В.Р. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

 

Вирішили: 
Рішення прийняти за основу та в цілому (№  221/11-2018 додається). 

 

13. Про затвердження детального плану забудови  території  будівництва 

господарської споруди (гаражу) 
по вул. Чорновола в м. Заставна. 

Інформує: Павчак В.Р. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

 

Вирішили: 
Рішення прийняти за основу та в цілому (№  222/11-2018 додається). 

 

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність. 

Інформує: Павчак В.Р. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

 

Вирішили: 
Рішення прийняти за основу та в цілому (№  223/11-2018 додається). 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки  по вул. Дунаєвського в м. Заставна. 

Інформує: Павчак В.Р. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

 

Вирішили: 
Рішення прийняти за основу та в цілому (№  224/11-2018 додається). 

 

Про надання дозволу на поділ земельної ділянки по вул. Бажанського, 8є.  

Інформує: Павчак В.Р. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  



 

Вирішили: 
Рішення прийняти за основу та в цілому (№  225/11-2018 додається). 

 

17. Про надання дозволу на розроблення  проектів землеустрою щодо 
відведення  земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, ведення особистого селянського 

господарства, садівництва та будівництва індивідуальних гаражів.  

Інформує: Павчак В.Р. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

Депутат міської ради Пацарнюк Л.В. – зробила заяву про конфлікт інтересів і 

оголосила, що не прийматиме участі у голосуванні. 

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№  226/11-2018 додається). 

 

1

. Про надання земельних ділянок у власність згідно розроблених технічних 
документацій по  встановленню меж земельних ділянок в натурі (на місцевості). 

Інформує: Павчак В.Р. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

 

Вирішили: 
Рішення прийняти за основу та в цілому (№  227/11-2018 додається). 

 

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на перехресті 

вул. Спортивна та вул.  Кіцманська. 

Інформує: Павчак В.Р. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№  228/11-2018 додається). 

 

20. Про  створення  комунального закладу “Заставнівська  публічна 

бібліотека” Заставнівської міської  ради об’єднаної територіальної громади 
Заставнівського району Чернівецької області. 

Інформує: Бурдейний І.М. – радник міського голови.  

 

Вирішили: 
Рішення прийняти за основу та в цілому (№  229/11-2018 додається). 

 

21. Про передачу мережі вуличного освітлення с. Вербівці на баланс  КПЗМР 
«Благоустрій плюс». 



Інформує: Михайлюк О.Т. – начальник фінансово-економічного відділу  міської 

ради. 

 

Вирішили: 
Рішення прийняти за основу та в цілому (№  230/11-2018 додається). 

 

22. Про затвердження Програми правової освіти та надання безоплатної 
правової допомоги населенню Заставнівської ОТГ на  2019-2021 роки.  
Інформує: Леванін Р.В. – секретар міської ради. 

 
Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№  231/11-2018 додається). 
 

 
23. Про структуру та штатну чисельність апарату Заставнівської міської 

ради об’єднаної територіальної громади та її виконавчих органів.  
Інформує: Леванін Р.В. – секретар міської ради. 

 
Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№  232/11-2018 додається). 
 

24. Про створення централізованої бухгалтерії  
Інформує: Леванін Р.В. – секретар міської ради. 
 

  Вирішили: 
Рішення прийняти за основу та в цілому (№  233/11-2018 додається). 

 
ІІ пленарне засідання ХІ сесії міської ради VІІ скликання оголошується 

закритим. 
 

 
Головуючий подякував депутатам за роботу. 

 
 

Міський голова                                                                           В. Радиш.  
 

Секретар засідання                                                                    С. Дробчак 


